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                                                                                                                                            Nr. 13140/26.09.2018 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                                  HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 26.09.2018 

 

Având în vedere prevederile: 

Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

Cartei Universităţii din Piteşti 

Ordinului Ministrului Educaţiei Naționale și  Cercetării Științifice nr. 3363 din 08.03.2016; 

 

Consiliul de Administraţie, întrunit statutar în şedinţa din data de 26.09.2018, 

     

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1.  Se avizează rezultatele  concursului de admitere la programele de studii de licență și masterat 

în anul universitar 2018-2019. Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

Art.2. Se avizează Regulament de organizare şi funcţionare a  Centrul Regional de Cercetare-

Dezvoltare pentru materiale, procese şi produse inovative destinate industriei de automobile CRC&D-

AUTO, ediţia a 2-a. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.3. Se avizează, la propunerea Direcției Secretariat General, introducerea în Regulamentul privind 

activitățile profesionale studențești – studii universitare de licență şi masterat a Art.8. care 

reglementează susținerea măsurilor compensatorii pentru cetățenii români, cetățenii statelor membre 

ale UE, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană precum și persoanelor ce solicită 

sau beneficiază de protecție internațională și care aplică pentru recunoașterea studiilor absolvite în 

străinătate. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.4. Se avizează organizarea unei noi sesiuni de admitere la studii universitare de doctorat, în 

perioada 26-28.09.2018. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.5. Se respinge revizia Regulamentului privind examinarea și notarea studenților. 

 

Art.6. Se avizează Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programelor de conversie 

profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar- anul universitar 2018-2019. Se 

transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.7. Se avizează Bugetul de venituri și cheltuieli aferent programelor de studii nonuniversitare ale 

Colegiului Terțiar Nonuniversitar. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.8. Se avizează Statul de funcții pentru anul școlar 2018-2019 la Colegiul Terțiar Nonuniversitar. 

Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 
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Art.9. Se avizează Contract de studii şi Act adițional la contractul de studii începând cu anul 

universitar 2018-2019. Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

Art.10. Se aprobă reinterpretarea şi aplicarea Art.15. din  contractul de studii pentru anul universitar 

2018-2019, astfel: "La reînmatriculare, studentul va achita, odata cu taxa de reînmatriculare, eventualul 

debit restant (integral sau în tranșe) din anii universitari anteriori în care a urmat programele de studii 

din cadrul Universității din Pitești şi prima tranșă a taxei de școlarizare a anului universitar în care se 

realizează reînmatricularea”. Astfel se facilitează plata obligațiilor rezultate din derularea contractelor 

de studii succesive ale studenților, menținând calitatea de student/masterand a mai multor persoane din 

rândul celor scolarizate în regim cu taxă. 

Art.11. Se avizează "Proceduri de plată pentru Școlile Doctorale din IOSUD UPIT", pentru anul 

universitar 2018-2019. Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

Art.12. Se avizează "Statele de funcții ale Școlilor Doctorale din IOSUD UPIT" pentru anul universitar 

208-2019. Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

Art.13. Se avizează Statele de funcţii pentru personalul didactic şi de cercetare pentru anul universitar 

2018-2019. Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

Art.14. Se aprobă reducerea normelor didactice de bază pentru prof.univ.dr. Gheorghe Săvoiu şi 

conf.univ.dr. Magdalena Rădulescu deoarece sunt îndeplinite criteriile de excelenţă în cercetare. 

Art.15. Se avizează şi se transmit spre aprobare Senatului universitar două propuneri privind derogare 

de la Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti Nr. 166 din data 10.09.2018 şi anume: Programul de 

studii de licenţă Arta Sacră şi programul de studii de masterat Comunicare organizaţională.  

Art.16. Se avizează situația acoperirii posturilor didactice vacante din statele de funcții cu asociați, 

cadre didactice titularizate și netitularizate în învățământul superior, pentru fiecare departament. Se 

transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.17. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar reorganizarea Centrului pentru 

Managementul Calităţii şi Programe Universitare, începând cu data de 01.10.2018, astfel: 

 Director: prof.univ.dr. Ionela Niculescu; 

 Responsabil cu Managementul Calităţii: lect.univ.dr. Andra Puran. 

Art.18. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar numirea domnului lect.univ.dr. 

Tudor Cicerone Petrescu în funcţia de Director al Centrului de Formare Muntenia începând cu data de 

01.10.2018. 

 

Art.19. Se avizează planurile de învățământ pentru programele de conversie profesională din cadrul 

UPIT valabile începând cu anul universitar 2018-2019. Se transmit spre aprobare Senatului 

universitar. 

 

Art.20. Se avizează raportul referitor la verificarea indicatorilor ARACIS cu privire la conținutul 

procesului de învățământ în anul universitar 2018-2019. Se transmite spre aprobare Senatului 

universitar. 
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Art.21. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar corectarea unei erori materiale 

în planul de învățământ la programul de master Monitorizarea și protecția mediului.  

 

Art.22. Având în vedere situația privind raportarea activităților de cercetare realizate de cadrele 

didactice din Departamentul de Psihologie, Științe ale Comunicării și Asistență Socială care au 

completat norma didactică de bază pentru anul universitar 2017/2018 cu activități de cercetare, se 

constată că acestea nu au îndeplinit cerinţele impuse şi se solicită directorului de departament un plan 

de măsuri pentru remedierea acestei situaţii. 

Art.23. Se aprobă scoaterea din baza de date de la contabilitate a două studente de la specializarea 

Teologie ortodoxă- Asistenţă socială care nu au făcut cerere pentru urmarea disciplinelor facultative 

teologice. 

Art.24. Se avizează lista profesorilor asociați care vor preda în anul școlar 2018-2019 la Colegiul 

Terțiar Nonuniversitar. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.25. Se aprobă, la solicitarea Direcției Economice şi Direcției Juridice, încheierea de acorduri de 

executare voluntară cu cele 643 de persoane ce figurează pe ordinul de exmatriculare nr. 156/2017 

pentru neplata  taxei de  studii. 

 

Art.26. Se aprobă înregistrarea în SICAP a Centrului de Formare Muntenia ca ofertant în vederea 

furnizării cursurilor de formare continuă "Management sistemic preuniversitar performant", "Calitate 

în învățământ prin Management Educațional și Leadership" și conversie profesională "Educație 

Tehnologică", recunoscute de MEN. 

 

Art.27. Se aprobă alocarea unui spațiu în corpul central pentru desfășurarea orelor de educație fizică și 

sport la specializările de neprofil. 

Art.28. Se avizează şi se propune Senatului universitar spre aprobare numirea doamnei conf. univ. dr. 

Amalia Duțu în funcţia de  Director al Centrului pentru Cooperare cu Mediul Socio-Economic 

&Incubare de Afaceri, începând cu data de 01.10.2018. 

Art.29. Se avizează cererea d-rei Brînzea Victoria-Mihaela privind susținerea de  activități didactice în 

regim de PO la Departamentul de Management și Administrarea Afacerilor, precum și la Centrul 

pentru Învățământ cu Frecvență Redusă, din cadrul FSED, în anul universitar 2018-2019. Se transmite 

spre aprobare Senatului universitar. 

Art.30. Se aprobă solicitarea domnului lect.univ.dr. Țurcanu Adrian, cadru didactic titular la 

Departamentul de Matematică-Informatică, privind acordarea de concediu fără plată pe o perioada de 1 

an (01.10.2018-30.09.2019). 

Art.31. Se aprobă solicitarea doamnei Oprescu Tatiana privind restituirea sumei de 2000 lei 

reprezentând cheltuieli de judecată  efectuate în dosarul nr. 6689/109/2016. 

Art.32. Se respinge solicitarea domnului Brăslașu Mihai privind restituirea sumei de 2669 de lei 

reprezentând împrumut către societatea SC Upit NOUA GENERATIE. 
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Art.33. Se avizează propunerea de majorare cu 25% a tarifelor de cămin și de cantină începând cu anul 

universitar 2018-2019. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.34. Se aprobă următoarele cereri de mobilităţi: 

 Popeanu Paula Georgiana –de la UPIT la UMF Târgu-Mureș (cu taxă); 

 Munteanu Cristina –de la UPIT la Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați (cu taxă); 

 Popescu Iuliana Filofteia –de la Universitatea București la UPIT (cu taxă). 

 Ionescu Ioana Cristina - de la UPIT la Univ. 1 Decembrie Alba Iulia (cu taxă). 

Art.35. Se aprobă prelungirea cu 6 luni a detaşării pentru următoarele persoane: 

 Păunescu Georgeta/Direcţia Economică/casier; 

 Sandu Marian /DGA, în cadrul Biroului Tehnic-Investiții; 

 Modan Ecaterina /FSED, Laboratorul de criminalistică. 

 

Art.36. Se respinge Goudarzi Babak privind plata taxei anuală de studii din CPV în valoare de 2430 

euro în două tranșe. 

 

Art.37. Se respinge solicitarea studentului Tehna Ingom Martial Rochefort privind restituirea sumei de  

1980 euro  reprezentând taxă de școlarizare plătită după exmatriculare. 

Art.38. Se aprobă solicitarea studentului Neguț Ioan Antoniu privind amânarea plăţii primei tranșe din 

taxa de studiu aferentă anului universitar 2018/2019 şi se prelungeşte termenul până la data de 

19.10.2018. 

Art.39. Se aprobă următoarele solicitări din partea AIESEC Piteşti: 

 desfășurarea unor acțiuni de recrutare de noi membri dintre studenți în perioada 02-08.10.2018; 

 organizația de voluntariat AIESEC Pitești să participe la evenimentul de deschidere a anului 

universitar 2018-2019; 

 acordare spațiu pentru susținerea unui eveniment cu absolvenți UPIT. 

Art.40. Se aprobă deplasarea și decontarea participării și transportului pentru Botofei Marius- 

administrator financiar în cadrul Compartimentului de Achiziţii, la un curs de pregătire privind SICAP 

ce va avea loc la Sovata în perioada 11-14.10.2018 la Hotel Danubius – 780 lei taxă instruire şi 1650 

lei servicii hoteliere şi cheltuieli transport. 

Art.41. Se aprobă nota de fundamentare având ca obiect predarea amplasamentului pentru obiectivul 

de investiții ”Construcție cămin studențesc” și necesitatea asigurării finanțării de către UPIT a 

cheltuielilor pentru racordurile la utilități în cuantum de 1199099,03 lei. 

Art.41. Se aprobă nota de fundamentare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții ”Construcție cămin studențesc”. 

Art.42. Se aprobă prelungirea contractului de comodat nr. 7475/04.08.2011 cu încă 1 an, până la data 

de 30.09.2019, pentru Alianța Franceză. 

Art.43. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 achiziție a 40 seturi masă + 4 scaune pentru cantina nr. 2 (Academica), valoare= 15000 lei; 
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 alocare suma de 2000 lei reprezentând servicii de catering pentru 100 de persoane, prin cantina 

universității, cu ocazia deschiderii anului universitar la UPIT;  

 achiziţie piese pentru reparație lavoar în laboratorul de motoare, Corp A, valoare= 66 lei; 

 multiplicare act adițional la contractul de studii la FECC, valoare=180 lei; 

 lucrări de amenajare cabine duș Cămin nr. 2, valoare= 148500 lei; 

 achiziţie  materiale de întreținere și curățenie la FSESSP, valoare= 2005,5 lei; 

 achiziţie materiale necesare pentru asigurarea și prevenția pe linie PSI în filiala Râmnicu-

Vâlcea, valoare= 7603 lei; 

 achiziţie materiale de curățenie cămine și cantină, valoare= 3181,4 lei; 

 achiziţie materiale curățenie Rectorat, corp I, corp S, corp T, corp A+D, corp B, corp C, 

valoare= 4640,75 lei; 

 achiziţie echipamente de bucătărie pentru cantina UPIT și Academica, valoare= 16300 lei; 

 achiziţie ustensile de bucătărie, materiale, consumabile pentru cantina UPIT, valoare= 2527 lei. 

Art.44. Se aprobă realocarea locului cu bursă studentei Frunză G. Livia de la Facultatea de Ştiinţe 

Economice şi Drept, specializarea Drept, anul III de studii. 

Art.45. Se aprobă participarea la cursul de instruire "Noutăţi privind contabilitatea instituţiilor publice" 

organizat de Actual Trening în perioada 28.10-04.11.2018 pentru următoarele persoane: Stan Lucia, 

Braşoveanu Aura şi Joe Daniela. Costul estimat al deplasării este de 10235 lei. 

Art.46. Se aprobă ca regia universităţii pentru programele de conversie profesională să fie de 40%. 

Art.47. Consiliul de Administraţie propune spre aprobare Senatului universitar acordarea unei 

indemnizaţii de conducere pentru funcţia de Director al Colegiului Terțiar Nonuniversitar, doamnei 

conf.univ.dr.ing. Mădălina Marian, începând cu data de 01.10.2018. 

Art.48. Se aprobă direcţionarea sesizării depuse de studenta Roşu Cristina către Comisia de Analiză şi 

Disciplină cu solicitarea de a depune un raport în maxim 14 zile. 

Art.49. Având în vedere situaţia prezentată de Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte privind 

şase studenţi cu dizabilităţi care nu şi-au putut achita integral datoriile financiare către universitate în 

anul universitar 2017-2018, se aprobă ca aceştia să-şi achite debitele restante pentru a promova în anul 

universitar 2018-2019, urmând să beneficieze de burse din venituri proprii ale universităţii în noul an 

universitar. 

 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 


